Egészséges Missziós Partnerségek
A Partnerséged Építése

Partnerség Meghatározás: Két vagy több egymástól függő
egyház/gyülekezet vagy szervezet közötti kapcsolat,
amely imádkozik, tervezi, kihasználja az erőforrásokat, és
kölcsönösen együtt dolgozik, hogy elérje a közös
elképzelést, melyet Isten adott nekik, hogy előmozdítsák
Királyságát, olyan módon, amit egyedül nem tudtak elérni.
Partnerség vs Hálózat (Butler1.33-36. Oldal)
Hálózatok
Az emberi hálózatok tanulmányozása és megértése mára a
szociológia és a kommunikáció szakterületévé vált. A
hálózatok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, gyengék
vagy erősek.
Például:




A gyenge vagy informális hálózatok kevésbé
aktívak vagy intenzívek a kapcsolataikban,
gyakran csak az információk vagy érdekek
megosztásáról szól. Gyakran „igény szerintiek
vagy közösség-orientáltak.
Az erős vagy strukturáltabb hálózatok gyakran
feladat-,project-,vagy problémaorientáltak, jól
meghatározott struktúrával, felelősséggel és

célkitűzésekkel rendelkeznek, és jelentős időbeni
kötelezettségeket igényelnek.
Az egyszerűség kedvéért a hálózatok alábbi definíciójával
fogunk dolgozni:
Bármely olyan egyének vagy szervezetek csoportja,
amelynek tagjai közös érdekűek, rendszeresen
kommunikálnak egymással az egyéni célok hangsúlyozása
érdekében.
Jegyezze fel a kulcsszavakat:




közös érdek
rendszeres kommunikáció
egyéni célok

A hálózatok általában úgy vannak kialakítva, hogy
megkönnyítsék a folyamatos kommunikációt és az
információk megosztását. Segítenek a hálózat tagjai
számára a saját egyéni munkájuk hatékonyabb
elvégzésében. Az egyetlen valós kapcsolódási pont egy
közös területre
és rendszeres kommunikációra
vonatkozik.
A hálózat lelkipásztorokból, építési vállalkozókból,
orvosokból,
missziós
ügynökségekből
vagy
szomszédokból is állhat. Lehet, hogy strukturált,
tagsággal, rendszeres találkozókkal, hírlevéllel, honlappal,
stb. Lehet, hogy nem hivatalos - csak egy megállapodás,

hogy bizonyos alkalmakkor találkozzanak az információk
megosztására és esetleg bátorításra.
Partnerségek
Amikor az egyének vagy szervezetek túlmutatva csak a
kommunikáción és a közösségen a közös érdekeknek
megfelelően összehangoltan cselekszenek, a partnerségek
gyakran elkezdenek kiemelkedni.
A partnerségek sokféle formát ölthetnek különböző
célokra. Terjedhetnek az egyszerűtől a bonyolulig,
informálistól a roppant strukturáltig, rövid távútól az
évekig tartó partnerségekig.
Itt van egy partnerség definíciója (Phil Butler szerint): Az
egyének vagy szervezetek egy csoportja, közös érdeket
megosztva , akik rendszeresen kommunikálnak, terveznek
és együtt dolgoznak egy közös jövőkép elérése érdekében,
túlmutatva az egyes partnerek kapacitásán.
Itt vannak a kulcsfontosságú kifejezések:






közös érdek
rendszeresen kommunikálni
együtt dolgozni
közös látás
bármelyik egyéni partnerek teljesítőképességén
túl

A partnerségek nem csak az információk megosztására
vagy a közösség buzdítására léteznek. Az információ/ és a
bátorítás a partnereségi folyama részét képezik. De ez

eszköz, nem pedig a partnerség célja. Míg a hálózatok
közös érdeklődésükön keresztül hozhatják össze az
embereket vagy szervezeteket, a partnerségek erősítik a
kapcsolatokat a közös elékpzelés vagy kimenetel között.
Azzal, hogy együtt dolgoznak a közös jövőképen, vagy
eredményen, messze túlmutat a partnerségek egyéni
tagjainak a kapacitásán.
A fő különbség: „A hálózatokat egyházi- és nem egyházi
szervezetek alkotják, amelyek összefognak, megosztják az
erőforrásokat, hogy jobban tudják saját egyéni munkájukat
végezni. A partnerségek olyan együttműködési
erőfeszítések, amelyek egy közös vízió köré
összpontosulnak és együtt próbálnak tenni valamit, amire
önmagukban nem képesek."- Phil Butler (Butler1, 261o.)

A Partnerségek Igei Alapja
A szentírás azt mondja nekünk, hogy az Isten
természetének alapvető vonása a partnerség - gondoljunk
arra, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Isten, de
három különálló személy, együttmûködtek a teremtésben,
az üdvösségben és a megszentelõdésben. A partnerség
gyümölcse jó. A Szentírás azt is kijelenti, hogy Isten
szándéka az volt, hogy népe teremjen gyümölcsöt a
partnerségben - a házasságban és a szolgálatban:
"Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak
szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják
segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha

elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten
fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de
aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az
egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A
hármas fonál nem szakad el egyhamar. „Prédikátor
4, 9-12.

Majd sorra járta a környező falvakat, és tanított.
Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte
őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan
lelkek fölött... A tanítványok pedig elindultak, és
hirdették az embereknek, hogy térjenek meg;
sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek
olajjal, és meggyógyították őket." Márk 6,6-7, 1213
“akiből az egész test egybeilleszkedik és
összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével
úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten
közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön
szeretetben.” Efézus 4:16
“és mindenkor minden könyörgésemben örömmel
imádkozom mindnyájatokért” Filippi 1:4

A Filippi gyülekezethez társultak Pál Apostol és társai
azért, hogy a Földközi-tenger környékén gyülekezeteket
plántáljanak. A Filippiek többet ajánlottak csupán az

anyagi dolgoknál imádkoztak,
és átadták
Epaphroditusukat, hogy Pál társaival szolgáljon és
gondoskodjon az ő szükségleteiről.
A partnerkapcsolatok gyakran azért vannak, hogy
gyümölcsözőek legyenek olyan területeken, mint az
üdvösség, gyülekezetplántálás a vezetőképzés és az
egységes szolgálatok. A partnerségek egyik fontos
mellékterméke a gondolkodás, a célok és a látás egysége
két vagy több partner között. Ezt a fajta egységet értékeli
Jézus a Főpapi imádságában - az egységet, amely nem
csak a Testet hozza össze, hanem hitelességet is ad
Krisztus üzenetének:
“De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért
is, akik az ő szavukra hisznek énbennem;hogy
mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám,
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el
engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál,
nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi
egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy
teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ,
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket,
ahogyan engem szerettél”. (János 17:20-23)
Jézus szintén az egység értékét tanította a Máté 18-ban,
amely egyenesen az egyházi fegyelemre vonatkozik, de
sokkal átfogóbb alapelvet tartalmaz, amely a misszió
partnerségére is vonatkozik:

“Bizony mondom nektek: amit megköttök a
földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig
feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben
is. 19Bizony mondom nektek azt is, hogy ha
közületek ketten egyetértenek a földön mindabban,
amit kérnek, azt mind megadja nekik az én
mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük”. (Mt 18:18-20)

1. Bizonyítjuk az evangélium életeket megváltoztató
erejét, nyitott és bizalmas kapcsolatok létrehozását
(Filippi 2: 1–11).
2. A Szentlélek hatalmának megjelenése csak akkor
lehetséges, ha egységben élünk és együtt dolgozunk
(Zsoltárok 133, Galátus 5: 16–26).
3.
Jó sáfárságot gyakorlunk. Együtt dolgozva
maximalizáljuk az Istentől kapott erőforrások
kihasználását a költségek csökkentése és a hatékonyság
növelése miatt (Máté 25: 14–30).
4.
Üzenetünk hitelessége megerősödött. Jézus azt
mondja, hogy azok, akik az életünket és a munkánkat
figyelik, nagyobb valószínűséggel hiszik el, hogy Ő az,
akinek mondja magát, ha azt látják, hogy együtt
munkálkodunk. Ez különösen igaz az ázsiai, afrikai és

latin-amerikai hagyományos, közösségi alapú kultúrákra.
(János 5: 31–47, 10:38, 17:23)
5. Krisztus teste erőteljes, egységes közösséggé válik,
bizonyítva a valódi szeretetet, elköteleződve egymás iránt,
a Krisztusban való növekedésre, és a tanúskodásra a
körülöttünk lévő világ felé. (Ef 4: 1–16)
6. Bátorítjuk a Szentlélek által kiosztott ajándékok és
képességek teljeskörű használatát az Isten népe között.
(Róm 12, 1 Korinthus 12).
7. A bátorítás, felüdítés és a remény felváltja a magányt
és a kétségbeesést, amikor Isten népe együtt dolgozik, nem
pedig egymástól függetlenül. (Zsoltárok 133). (7-es lista
a Butler1-ről 29-30. Oldalon)

Gyakorlati Okok
A bibliai okok és példák mellett szintén vannak gyakorlati
okok, amikért a partnerségek értékesek Isten
Királyságának terjedésében.
A világ evangélizálásának puszta nagysága a partnerséget
a feladat elvégzésének lényeges összetevőjévé teszi.
A világ legtöbb országában a nemzeti egyházak ma már
elég nagyok és érettek ahhoz, hogy kiválóan alkalmas
partnerként működjenek.

Amikor az ügynökségek, egyházak, konzorciumok és
egyének összehangolt erőfeszítésekben dolgoznak együtt,
elkerülhető a felesleges átfedés, a kifelé irányuló szolgálat
minősége fokozódik, mert a partnerek egymás ajándékait
és erőforrásait arra használják, hogy tovább fejlesszék
Isten Királyságát.
Az Egészséges Missziós Partnerségek Alapelvei
1.Közös látás és értékek. Az egészséges partnerségeket
jobban formálja és vezérli a közös látás, mint a bizottságok
vagy struktúrák.
2. Imádságos Függőség. Egészséges
születése az imádságon alapul.

partnerségek

3. Egészséges Szolgálat. Az egészséges partnerségeknek
egészséges partnerei vannak a kezdetektől fogva. Bár a
partnerek a teológia vagy a stratégia kisebb pontjain
eltérhetnek, hasonló alapértékekkel, missziós fókusszal
kell rendelkezniük, és elkötelezetten építeniük egészséges
gyülekezeteket.
4. Kölcsönös függőség. Az egészséges partnerségek
között létezik egy kölcsönös függőség, amely megőrzi
minden egyes partner autonómiáját, és elősegíti a
kölcsönös felelősség vállalást a kezdetektől a végéig.

5. Bizalmas kapcsolatok. Az egészséges partnerségek
egészséges, egyenrangú kapcsolatokra épülnek a
partnerek kulcsfontosságú emberei között, elősegítve a
kölcsönös megértés, a tisztelet, a bizalom, a szeretet és az
egység magas szintjét.
6. Minőségi Kommunikáció. Az egészséges partnerségek
egyértelmű minőségi kommunikációt igényelnek minden
partner között, beleértve a kulturális érzékenységet és a
döntéshozatali és konfliktusmegoldási utakat.
7.
Kölcsönös
Közreműködés.
Az
egészséges
partnerségekben az előnyök és hátrányok egymást
kiegészítik.
A partnerek lehetővé teszik egymás
növekedését az ötletek-, stratégiák megosztásán és az
imán keresztül - a partnerségek kölcsönösek és nem
egyoldalúak.
8. Meghatározott Szerepek. Az egészséges partnerségek
világosan meghatározzák a vezetők, közvetítők, a rövid
távú csapatok (ha van ilyen) és a hosszú távú
munkavégzők szerepét és felelősségét.
9.Sokszorozódás. Az egészséges partnerségekben a
partnerek és az egyéni munkavállalók megtalálják a
módját, hogyan növekedjenek. A partnerek együtt
dolgoznak,
hogy
másokat
felkészítsenek
és
felhatalmazzanak az evangélium terjesztésére minden
ember felé.

10. Kiaknázott Erőforrások. Az egészséges partnerségek
stratégiailag kihasználják az erőforrásokat (ima, ötletek,
személyzet, képzés, pénzügyek, vállalkozások stb.) a
Királyság eredményessége érdekében. A partnerek az
Isten Királyságát előbbre helyezik, mint saját
„királyságaikat”.
11. Fenntartható Modellek. Az egészséges partnerséget a
függőségtől megőrzi a pénz ésszerű átruházása (ha van
ilyen) A cél az egészséges, reprodukáló, befogadó
(identitást adó), kölcsönösen függő és önellátó
gyülekezetek plántálása.
12. Közös Elvárás. Az egészséges partnerségek
kölcsönösen
egyetértettek
az
elvárásokban;
elszámoltathatósággal, felülvizsgálattal és újraalkotással.
13. Hosszú távú Gondolkodás. Az egészséges partnerség
hosszú távú folyamat. Bár jó kezdetben kevés és kicsi
célokat meghatározni, hogy biztosítsuk a korai sikert,
fontos a folyamatos kapcsolatépítés, az imádkozás,
megmaradni az Isten jövőképére összpontosítva, hogy
fenntartsuk a partnerségeket az évek során.

Kiscsoportos beszélgetés (csütörtök reggel)
a. Az általad végzett partnerségekben: Hogyan felelnek
meg az elvek a tapasztalatodnak?
b. Hogyan választanál partnert?

Az egészséges partnerségek egészséges partnerekkel
rendelkeznek a kezdetektől fogva. (3. kulcs alapelv)

Milyen egy egészséges, kompatibilis partner?

a. Elkötelezettséget
gyülekezetek építésében.

mutat

az

egészséges

b. Egyetért veled az egészséges partnerség elveiről
és gyakorlatáról.
c. Összeférhető teológiája van - eltérhetnek a
kisebb pontokon, és ezt elfogadhatjuk.
d. Osztja az erkölcsi világképedet - pl. alapvető
értékek, missziós állásfoglalás, vezetési irányelvei a
szervezetednek vagy gyülekezetednek.
e.
Missziójában
vagy
szándékaiban
összpontosított, szem előtt tartja Isten látását, és
mindent megtesz annak eléréséhez.
f. Kompatibilis teológia és alapvető értékek

g. Kompatibilis méret

Hogyan segítenének a fenti pontok partnert
választani?

A partnerséged elindítása

Közös jövőkép (1. kulcs alapelv) :
Töltsetek együt időt, mert az együtt töltött időn keresztül
lehet ezt kialakítani.

A közös látás a partnerségben az, ami az északi
sarknak az iránytű. Bizonyos gravitációs hatást
gyakorol, ami összehangolja a résztvevők
működését a partnerség céljaival és értékeivel.
(Rickett 29.o.)
Függetlenül kapott - majd megosztott
A Szentírás olvasásán és az imán keresztül (2. kulcs
alapelv)
Szolgálaton és a kenyér megtörésén keresztül
Egy partnerség jövőképe

A látás idővel változhat.

Célok / Célkitűzések:

1. Valódi értéket adnak az evangélium hirdetésének.
Milyen a különbséget erdményez ez a szövetség
evangélium hirdetésében?
2. Meghatározzák a partnerek stratégiai érdekeit. Mit
nyernek az egyes partnerek?
3. Teljes mértékben kihasználják mindegyik partner
erőforrásait és tehetségeit. Milyen képességeket,
erőforrásokat és tálentumokat adnak a partnerek a
szövetséghez?

A
partnerség
kezdetén
a
céloknak
meghatározottnak/korlátozottnak, és teljesíthetőnek kell
lenniük.

Vízió, Célok és Struktúrák - Mi a sorrend?
Amikor a vízió egyértelmű és a célok / célkitűzések
megalapozottak, akkor itt az ideje olyan struktúrákat és
szervezeti formákat építeni, amelyek valóban válaszolnak
arra, hogy „HOGYAN”
fogjuk megvalósítani a
partnerség céljait és végül a jövőképet. A partnerség

tönkre tételének legegyszerűbb módja az, amikor már
azelőtt a struktúrára összpontosítunk, mielőtt valóban
szükséges lenne erre.
Íme egy egészséges sorrend a struktúra kiépítésére egy
szolgálati partnerségben. Az egészséges sorrend így néz
ki:
1. Ahogy Isten minket és partnereinket egymáshoz vezet,
a látás egyértelműen lesz jelen. A közös jövőkép idővel
némileg fejlődhet de a látás esszenciája az, amire a
partnerség épül. A közös jövőkép az első számú hajtóereje
az egészséges, szolgáló partnerkapcsolatoknak.
2. A céloknak / célkitűzéseknek a közös látástól a
megvalósított jövőkép felé kell haladniuk. A partnerségi
vezetőknek meg kell kérdezniük: „Milyen célok
szükségesek a közös jövőképünk megvalósításához?”
3. A céloknak meg kell határozniuk a szükséges struktúrák
típusait. A partnerségi vezetőknek meg kell kérdezniük:
„HOGYAN fogjuk megvalósítani a partnerség
célkitűzéseit?

1. Közös Jövőkép
Tiszta a Jövőkép?
Milyen célokra van
szükség?
2. Célok
Milyen célokat kell
elérni a közös látás
végrehajtására?
3. Struktúrák = Formák
HOGYAN fogjuk megvalósítani a célokat?
Partnerek szerepei
A partnerség, vezetés
Ima kezdeményezések
A döntéshozatali folyamatok
Erőforrások mozgósítása
Stratégia kialakítása
Projekt tervezés
Írásbeli dokumentáció
Kommunikációs és információmegosztási
tervek
Találkozók
Elszámoltathatósági tervek
Pénzügyi folyamatok és rendelkezések
Konfliktuskezelési eljárások
Elszakadási folyamat

Bizalomépítés (5. kulcs alapelv)
Az egészséges partnerségek a megfelelő egyenrangú
kapcsolatokkal épülnek a kulcsemberektől kezdve minden
egyes partnerig, beleértve a vezető bizottságokat,
személyzetet, és azokat, akik imádkoznak, adakoznak,és
részt vesznek a munkában. Mindannyian elkötelezve
gyakorolják a:
a. Kölcsönös megértést és tiszteletet
b. Kölcsönös alázatot és szeretetet
c. Kölcsönös bizalmat
d. Keresztény egységet
Ez időbe telik minden érintett féltől. Ha elég idő van,
akkor kölcsönös megértés lesz, ami kölcsönös tisztelethez
és egységhez vezet a testben, ahogy Jézus imádkozott a
Máté 18-ban és János 17-ben. Pál szintén erre buzdít az
Efézus 4:2-7, 11-13–ban.

A Partnerség Életciklusa

Az egészséges partnerség egy hosszú távú folyamat, nem
pedig egy esemény, bár lehet egy előre meghatározott
időtartama az elköteleződésnek.

a. A partnerségi vezetők számos találkozása szükséges,
hogy potenciális partnerként feltárják a partnerséget.
b. A kezdeti céloknak kevésnek és kicsinek kell lenniük,
és a korai eredmények segítik a partnerség később
fennmaradását.
c. Míg néhány partnerség csak pár évig tart, mások messze
túlmutatnak az eredeti célkitűzéseken, és sok évig tartanak
a partnerek folyamatos közreműködésével.
d. A partnerségek időt vesznek igénybe, légy türelmes,
szem előtt tartva, hogy nehezebb megtartani a
partnerséget, mint elindítani azt. Ezért az Isten látására
koncentrálj, és maradj meg az imádságban!
Feloszlási
vagy
Osztódási
fázis

Vizsgálód
ási fázis

Specializálód
ási fázis

Elindulási
fázis

Növekedé
si fázis

Konszolidálá
si fázis

Partnerségi szerepek és felelősségek (8. kulcs alapelv)
Szerepek:

Partnerségi vezetők, vagy vezető csapatok
1. A látást átadja és keres hozzá embereket
2. Elhatározza, hogy ez a pozíció az elsődleges
szolgálata
3. Segít a lehetséges konfliktusok megoldásában
4. Minden partnernél be kell töltenie ezt a pozíciót

Partnerségi közvetítő, vagy közvetítők csoportja
1.Fáradhatatlanul elkötelezett a látás célja felé
2.Ugyanannyira elkötelezett az együttműködés
folyamatában is.

Bi-kulturális közvetítő, vagy közvetítők csoportja
1.Segít az elképzelések elérésében
2.Érti a kulturális különbségeket mindkét oldalon

Rövid távú csoportok, (ha ez alkalmazható)

Hosszú távú dolgozók (küföldről érkező és hazai)

Kötelezettségek:
Erőforrás-kihaszáltság (7. kulcs alapelv)
Az egészséges partneri együttműködésben vannak
költségek és hasznok minden partner részére - ezek a
kapcsolatok kölcsönösek és nem egyoldalúak.

a. Mindenki hozzájárul a szükséges tőke
összegyűjtéséhez (nem ugyanazon mértékben)
b. Mindenki részesül a haszonból (nem ugyanaz)
c. A partnerek tanulnak egymástól és lehetővé teszik
egymás növekedését egymás ötletei, stratégiái és
imái által.

10. kulcs alapelv
Az egészséges partneri kapcsolatok Isten Királyságának
erőforrásait használják a Királyság építése érdekében.

a. A partnereknek fontosabb, hogy Isten királyságát
építsék a saját gyülekezetük, vagy a missziós
szervezetük helyett.

b. A legjobb eredményt a királyság erőforrásainak
stratégiai kihasználásával lehet elérni, melyek a
következők: ima, ötletek, alkalmazottak, képzés,
pénzügyek, üzlet, stb.

Egészséges és Egészségtelen Függőségek

A kölcsönös függés (interdependencia) és a közös
felelősség/tulajdon szerepe ki van emelve a 4. alapelvben,
mert egy egészséges partneri kapcsolatban kölcsönös
függés van a partnerek között úgy, hogy eközben
mindenki megőrzi a saját identitását.

a. A partneri együttműködés nem fúzió vagy
vagyonszerzés.
b. A történelmi és kultúrális különbségek tiszteletet
érdemelnek.
c. Minden félnek felelőssége van a tervezés,
kivitelezés, és ünneplés szakaszain keresztül.

A 11. kulcs alapelv
Az egészséges partnerség védve van a függőségtől a pénz
ésszerű átadásával.
a. A misszionáriusoknak lehet, hogy adunk
támogatást egy ideig, de a hazai pásztoroknak nem.

Célunk egészséges, reprodukáló, otthont adó,
egymástól
kölcsönösen
függő,
önellátó
gyülekezetek plántálása.

b. A legfontosabb erőforrás amit egy partner nyújtani
tud, az az emberek (és nem a pénz).

Függőség-meghatározások és megkülönböztetések

Tartsd szem előtt, hogy néhány függés valójában
egészséges is lehet, különösen a kölcsönös függések.
Őszintén szólva, mindannyian függünk másoktól, hogy
egésszé tegyenek. Az interdependencia nem azonos a
negatív hasonmásával, a társfüggőséggel, ahol a segítők
közreműködnek a segítettel ezáltal létrehozva egy
egészségtelen függést. Néhány definíció:

Egészséges függőség: egy másik emberre vagy
szervezetre való támaszkodás egy olyan szükségletben,
amit te nem tudsz biztosítani.

Egészségtelen függőség: egy másik emberre/szervezetre
való támaszkodás egy olyan dolog miatt, amit te is
biztosítani tudsz.

Kölcsönös függőség: a közös megosztása egy bölcsen
használt erőforrásnak, hogy el tudjanak érni olyan
dolgokat, amiket 2 vagy több ember/szervezet nem tudtak
volna maguktól.

Steve Corbett és Brian Fikkert népszerű könyve, a When
helping Hurts (Amikor a segítés fáj), kiemeli mit
tekintenek a szegénység csökkentésének 3 szakaszának:
enyhítés/könnyítés, rehabilitáció, és fejlődés. A könnyítés
(segély) egy természetes vagy ember okozta krízis alatt
vagy közvetlenül utána jelentkezik, és az emberi
szenvedést enyhíti. A rehabilitáció célja az emberek vagy
közösségek korábbi körülményeinek visszaállítása. A
fejlődés pedig egy olyan átalakulás, ami a segítőben és a
segítettben egyaránt megtörténik, hogy visszaálljon a
megfelelő kapcsolat Isten és az ő teremtettje között. Az
írók kihangsúlyozzák, “Az egyik legnagyobb hiba, amit az
észak-amerikai gyülekezetek elkövetnek, hogy enyhítést
alkalmaznak olyan esetekben, amikor a rehabilitáció vagy
a fejlődés lenne a megfelelő közbenjárás.”

Enyhítés -> Rehabilitáció -> Fejlődés

Kiscsoportos beszélgetés (Péntek reggel)

a. Egészséges partneri kapcsolatok - Tapasztalatod
szerint mi segített a legtöbbet annak a
kommunikálásában, hogy hogyan legyünk
hatékonyak a kultúránkban a potenciális
partnerekkel?
b. Tudnál példákat mondani az egészségtelen
függésre? Mi vezetett ehhez és mit tettél ennek
érdekében?

A Partnerséged Fenntartása

Minőségi kommunikáció

Az egészséges partnerség minőségi kommunikációt
követel minden partner között (6. alapelv). Ez magában
foglalja a következőket:

a. Érzékenynek lenni a kultúrális különbségekre a
kommunikációs stílusban
b. Egy közösen elfogadott rendszer a döntések
meghozatalára
c. Problémákra való felkészülés és megoldás találása
d. Egy vagy több multikulturális közvetítő jelenléte

Éljük meg azt, amit az ‘1 Péter 4:8-ban olvasunk:
“Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti
szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez.” RÚF

Folytonosság a Kommunikációban

Ellen Livingood azt mondja, hogy “a gyülekezetbe áramló
információk szükségességére gyakran nincs elég hangsúly
fektetve egy partnerség elindítása során, és ez lehet az

egyik legnagyobb oka a hosszútávú bukásnak”.
Livingwood azt is mondja, hogy a nagy képet kell
mindenkinek a szeme előtt tartania és hogy gyakran kell a
gyülekezetnek/szervezetnek bizonyságokat tenni arról,
hogy Isten mit cselekszik.

Aktív hallgatás
“Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen
minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra,
késedelmes a haragra…” Jakab 1:19

Személyes (szemtől szembeni) kommunikáció

Ez nem lesz mindig kivitelezhető, de amikor személyes
kommunikációra van lehetőség, akkor nagyobb az esély a
jó kimenetelre, mint az online tárgyalások során. Az
email-ezés és az online tárgyalások két találkozás közötti
időszakban lehetnek hasznosak.

Az elvárások tisztázása (13. kulcs alapelv)

Közösen Meghatározott Elvárások
A tárgyalások során sok beszélgetés lesz a látásról és az
értékekről, amelyeket mindkét fél képvisel és ez

hozzájárul egy potenciális kölcsönös-függésen alapuló
partnerséghez. Ha nem is szükséges egy írott szerződés,
mindenképpen érdemes néhány dolgot leírni. Ez lehet egy
egyetértési megállapodás vagy egy partneri megegyezés.
Néhány dolog, amit bele lehet írni:

-

-

a közös látás és célok amit te és a partnereid
kaptatok Istentől
a partnerek általános szerepei
a konkrét erőforrások meghatározása amit a
partner nyújtani tud, illetve, hogy kinek mi a
felelőssége
tervek a kommunikációra, tárgyalásokra és
döntéshozatalra
konfliktusmegoldó folyamatok
a pénzügyi támogatás feltételei (ha van ilyen)
felmérés és kiértékelés
a partnerség hozzávetőleges időtartama, kilépési
stratégia és a kapcsolatok folytatása

Legyen tiszta és nyilvánvaló, hogy mi az elvárás az egyes
partnerektől és hogy mi az elvárás a partnerektől
együttesen.

Útmutatók konfliktusmegoldáshoz

Készítsetek egy iránymutatót a konfliktusmegoldásra. A
missziós partnerségekben szinte biztos, hogy lesz
valamilyen mértékű konfliktus. De ez ne akadályozzon
abban, hogy partneri kapcsolatokat hozz létre. A
konfliktus megelőzése érdekében hasznos lehet, ha a
partnerek egy-egy tárgyalás során tudatosan időt hagynak
egymás kérdéseinek megválaszolására. Ha erre nincs idő
szánva, és a partnerek nem biztosak abban, hogy mit
gondol vagy csinál a másik, könnyen megszakadhat a
kapcsolat. Segít, ha tisztázzuk, hogy mit értünk pontosan
az alatt amit mondunk vagy teszünk, mert ha a fejünk tele
van homályos benyomásokkal, könnyen személyessé
válhatnak a nézeteltérések. Azzal nincs semmi baj, ha
stratégiai kérdésekben nem értünk egyet, viszont ha
folyamatosan megkérdőjelezzük egy partner lojalitását és
szándékait, vagy csak egyszerűen nem értjük, hogy mit
akarnak mondani vagy tenni, akkor egy egészségtelen
zónába léptünk. A missziós partnerségek kultúraközi
természete miatt érdemes a harmadik félnek egy olyan
mediátornak lennie, aki élt már mindkét kultúrában,
beszéli mindkét nyelvet, van tapasztalata missziós
területeken, és mindkét fél bízik benne.

Elszámoltathatóság, Áttekintés
Növekedés irányába

és

Felülvizsgálat

a

Az egészséges partnerségek kölcsönösen egyetértettek
az elvárásokkal, az elszámoltathatósággal, és a
felülvizsgálattal (12. kulcs alapelv).

a. Írott vagy szóbeli megegyezés - ami gyakorlatban
és kultúrálisan is megfelelő - a partnerség céljával,
szerepeivel és elvárásaival kapcsolatban
b. Kilépési terv a partnereknek, ha alkalmazható
c. Jó belső elszámoltathatóság minden partner
számára
d. Közös elszámoltathatóság ha a partnereknek közös
a tőkéje
e. Időszakos kiértékelése a partnerségnek

Egy példa kiértékelő eszközre, Daniel Rickett tollából:

A partnerségi önértékelés egy személyes megközelítése a
partnerség kiértékelésének. Az ötlet az, hogy egyenként,
illetve csoportként is legyenek pontjaink, hogy a partnerek
ünnepelni tudják a magas pontszámokat, és megbeszéljék
hogyan javítsák az alacsonyokat. Először is, mindkét
partnerszervezet tagjai kapjanak egy példányt ebből az
értékelőlapból, majd önállóan töltsék ki, hogy
mindenkinek legyen egy saját pontszáma. A következő
lépés, hogy a csapattagok pontjait összevetjük minden
partnerszervezetnél, hogy 2 komplett kiértékelési
pontszám legyen minden partnerszervezetnél. Végül pedig

beszéljétek meg az eredményeket és hogy milyen lépéseket
kell tenni a partnerség fejlesztése érdekében.
Minden kijelentésnél válaszd a „ritkán”, „néha” vagy
„gyakran”, opciót, hogy jellemezd, hogy te és partnereid
milyen következetesen rendelkeztek a leírt tapasztalattal..

1. Egyértelmű elképzelésem van arról, hogy mi a
célja a partnerségnek.
2. Világosan el tudom magyarázni, milyen hiányt/
területeket töltünk be egymás szolgálatában..
3. A szolgálatom/szervezetem megkapja a szükséges
előnyöket ebből a kapcsolatból.
4. Egyértelmű és kölcsönös elvárásaink vannak
afelől, hogyan dolgozzunk együtt.
5. T udom, hogy mi az elvárás tőlem ebben a
kapcsolatban.
6. A partnerségi problémáink könnyen megoldódnak.
7. Könnyű együtt dolgozni.
8. A partnerek gyorsan reagálnak a problémáimra,
kérdéseimre.
9. Meglehetősen szigorúan követjük a lefektetett
szabályokat.
10. Kompromisszumokat kötünk, hogy elérjük a közös
célokat.
11. A kapcsolataink fejlesztésén dolgozok, elkülönülve
a szolgálói tevékenységektől.
12. Tisztában vagyok a partnereink érdekeivel és
képességeivel.

13. Konzultálunk egymással fontos döntéshozatalok
előtt, amelyek befolyásolják a partnerségünket.
14. Új lehetőségeket fedezünk fel közösen.
15. Elérjük a kitűzött célokat.
16. A valós hatást mérjük és nem csak a
tevékenységeket.
17. Tudom merre haladunk a partnerséggel a jövőben.
18. Tudom mit kell jobban csinálni, hogy elérjük a
céljainkat.
19. Örömömet lelem a közös munkában.
20. Együtt Imádkozunk és dicsőítünk. (Rickett p.139141)

Az egészséges partnerségek a többszöröződést
támogatják a hozzáépítés helyett (9. kulcs alapelv)

a. A partnerek lehetőségeket keresnek hogyan tudnak
többszöröződni másokban. Például egy gyülekezet
plántálás esetében, egy új gyülekezet plántálása
helyett egy veterán képezne ki több új gyülekezet
plántálót.

b. Egy célcsoport elérésének a látásában benne kell
lennie egy harmadik fél elérése is és így tovább.

“És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át
megbízható embereknek, akik mások tanítására is
alkalmasak lesznek” 2Timóteus 2:2, RÚF

“Ügyeljetek arra, hogy egymást szeretetre és jó
cselekedetre buzdítsuk.” Zsidók 10:24, RÚF

Kicsoportos beszélgetés (Szombat reggel)

a. Mit tanultál?
b. Mi motivál a következő gyakorlati lépésre akár egy
meglévő partnerségben vagy egy újban?
c. Hogyan adnád át ezeket az információkat
másoknak, hogy ők is alkalmazni tudják ezeket az
alapelveket? El tudsz képzelni valakit, akivel
megiszol egy kávét és elmondod nekik a
megtapasztalásod?
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